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ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻟﻨﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ :ﺧﺼﺼﻨﺎ  55ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻤﺎن –  15آذار 2016

اﺳﺘﻀﺎف ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اردن
ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎن واﻳﻔﺎﻧﺞ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أدارﻫﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ وﺗﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺣﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻗﺎدة اﻟﺮأي ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻤﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺨﺒﺮاء.
وأوﺿﺢ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﺄن ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

وزﻳﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺬي ﺧﺼﺼﺘﻪ ﺑﻼده ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض واﻟﺒﺎﻟﻎ  55ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وخالل الجلسة توافق السفير والمشاركون على العديد من
االقتراحات ومنها:
•إنشاء مجلس اقتصادي مشترك أو فريق عمل لدراسة
وتقديم المبادرات.
•االستفادة من خبرة ودعم الصين في مجال التعليم
المهني والتقني والتطبيقي.
•إنشاء منطقة تقنية مشتركة.
•أن تنتدب الصين فريق من خبرائها لتقديم اقتراحات
بشأن أزمة السير في العاصمة األردنية.
•إنشاء مركز أبحاث صيني للمشاريع المشتركة.
•تسريع إنشاء الجامعة الصينية األردنية والتأكيد على
أولوية تخصصها في الدراسات المهنية والحرفية.
•االستفادة من خطة الصين في إنشاء الحزام االقتصادي
لطريق الحرير وما ينتج عنه من مشاريع لألردن.
وأوضح سعادة السفير أن سياسة الصين حاليا تركز على
العديد من القضايا والتي تتضمن:
•التركيز على تحسين حياة المواطنين ،والذين يقدر
عددهم بـ 1.3مليار ،بما يحقق لهم الرفاهية.
•التركيز على اإلبداع إلنتاج اختراعات جديدة.
•الخروج من الحدود الصينية اقتصاديا وتعليميا إلى العالم
اآلخر.
•المزيد من اإلصالح ومكافحة الفساد واالنفتاح والشفافية.
•وضع قدرات الصين في مجال البنية التحتية جاهزة لخدمة
المشاريع في هذا المجال.

وحيث أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،واألول
من حيث التجارة الدولية ،فإنها تشعر بالحاجة إلى المزيد
من التفاعل مع اقتصادات العالم األخرى ،بما في ذلك منطقة
الشرق األوسط والدول العربية خاصة.
وأضاف أن الصين ترتبط بهذه الدول بعالقات تاريخية ،نعمل
على تطويرها وتفعليها للعمل معا من أـجل مواجهة التحديات
المشتركة ،والحصول على المنفعة والفائدة التي تعود بالخير
على الطرفين ،لنكون شعوبا مكملين لبعضنا البعض وليس
منافسين.
ولفت إلى الزيارة األخيرة لجاللة الملك عبداهلل الثاني للصين
والتي تم خاللها توقيع العديد من االتفاقيات التي من شأنها
أن تحقق هذا التعاون ،والعمل معا ،مبينا أن الصين تعمل
في بالدنا على تفعيل كافة تلك االتفاقيات بما يخدم مصالح
الطرفين ،تحقيقا لهدف البلدين بالتعاون البناء لتحقيق
الفائدة االقتصادية على المستويين الجزئي والكلي.
وخالل اللقاء عبر السفير الصيني عن شكره الجزيل وتقديره
إلى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله للدعوة وإتاحة الفرصة
لعقد هذا الحوار الهادف البناء.
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أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية وأبوغزاله يبحثان
آليات التعاون االقتصادي والتعليمي
عمان  17 -آذار 2016
استضاف سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أمين عام مجلس
الوحدة االقتصادية المنبثق عن جامعة الدول العربية سعادة
السفير محمد الربيع ،وبحثا عددا من القضايا والمشاريع التي
تقوم مجموعة طالل أبوغزاله الدولية تنفيذها في مجال
اختصاصها لتخدم األمة العربية ،وكذلك عدة مشاريع مشتركة
جديدة.
وقدّم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الشكر الجزيل لسعادة
السفير الربيع ،على تخصيص الوقت للقائه وأعضاء مجموعة
طالل أبوغزاله وطرح ما يمكن أن تقدمه المجموعة في مجال
تخصصها فيما يخدم األمة العربية في إطار العمل العربي
المشترك .وأكد أن المجموعة مستعدة للتعاون مع مجلس
الوحدة االقتصادية في العديد من الخطط والمشاريع بما
يخدم األمة العربية وشعوبها ،معربا عن ترحيبه بأية فكرة قد
يطرحها المجلس ومن الممكن أن تصب في مصالح االقتصاد
والتعليم العربي.
ومن جانبه أبدى سعادة السفير محمد الربيع فخره واعتزازه
باللقاء بقامة عربية ارتبط اسمها بالتطوير والتحديث وخدمة
الشباب .وأوضح الربيع ان المجلس بدأ مسيرته في دفع
الوحدة االقتصادية العربية الى األمام بعقد دورته األولى في
القاهرة في يونيو عام  .1964وأوضح الربيع ان جهاز الوحدة
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االقتصادية مسؤول عن إدارة اتفاقية الوحدة االقتصادية
العربية واخراجها الى الواقع .كما أنه يحتوي ويعمل تحت
مظلته  58اتحادا عربيا يشارك فيه كافة الدول العربية.
وتم خالل االجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات التي
تشمل:
1.1العمل على المشاريع الثالث التي أعدتها مجموعة طالل
أبوغزاله حول محو األمية بمحاورها الثالث (تكنولوجيا
المعلومات ،واللغة ،والثقافة) ،حيث تم تحديد العقد
الحالي بـ»العقد العربي لمحو األمية» ،وباشرت المجموعة
بتطبيقه في فلسطين.
2.2إنشاء قائمة بالشركات التابعة لمجلس الوحدة ،لبحث
كيفية التعاون معهم كال حسب اختصاصه ،وإنشاء قائمة
باالتحادات العربية التي تقع تحت مظلة مجلس الوحدة
االقتصادية ودراسة التحديات التي تواجها هذه االتحادات.
3.3عقد االجتماعات السنوية للمنظمات المتعددة التي
يرأسها الدكتور أبوغزاله والتي لها عالقة بقضايا التعليم
وبناء القدارات في مقر الجامعة.
4.4إعداد المجموعة دراسة حول دعم التجارة في الصومال
وجيبوتي وجزر القمر على غرار الدراسات التي أعدتها
ومرتقب إطالقها حول فلسطين واليمن والسودان.
5.5اعتماد امتحان «الطالقة في اللغة العربية» لغير الناطقين
بها ،حيث ان جامعة الدول هي الجهة األنسب العتماد

هذا االمتحان ،مع التأكيد على أن هذا االمتحان والذي
يأتي تحت اسم (اطلع) هو برنامج امتحان وليس برنامج
تعليمي.
6.6بلورة مشروع يخدم االحتياجات العربية المتعددة،
لالستفادة من الفرصة التي تقدمها حكومة جمهورية
الصين الشعبية للشعوب العربية بتخصيص  55مليار
دوالر لدعم وتنمية منطقة الشرق األوسط.
7.7تنشئ مجموعة طالل أبوغزاله محطة معرفة في مقر
مجلس الوحدة مجانا ،مجهزا بالكامل ليكون مركزا
معرفيا تستفيد منها جامعة الدول العربية وزوارها باآللية
التي تراها مناسبة.
8.8مذكرة تفاهم ثالثية بين مجموعة طالل أبوغزاله
واإليسكوا والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

لتطبيق المبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو
والتقنيات المتالقية واستغالل التقنيات إلنتاج الطاقة
وتحلية المياه.
9.9استضافة اتحاد الصناعات العربية الغذائية في ملتقى
طالل أبوغزاله المعرفي في عمان لوضع صيغة تعاون
لدعم جميع الصناعات في موضوع الجودة وتطوير
برامجها في الجودة والتسويق.
1010تخصيص فقرة يومية للحديث عن مجلس الوحدة
االقتصادية إلحياء فكرة الوحدة عبر إذاعة طالل ابوغزاله
االقتصادية والثقافية المنتظر اطالقها قريبا.
1111التعاون في مجال إنشاء شركة عربية متخصصة في
الطاقة البديلة.

أبوغزالــه :منتدى تطوير السياسات يعقد جلسة حوارية
مع مدير عام الغذاء والدواء
عمان  28 -آذار 2016
نظم منتدى تطوير السياسات االقتصادية جلسة حوارية مع
عطوفة الدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة العامة
للغذاء والدواء للحديث حول (دور المؤسسة في الحفاظ على
االمن الغذائي في االردن).
وحضر الجلسة مجموعة من ممثلي القطاعات الغذائية من
أصحاب المطاعم والمخابز والمصانع الغذائية والدوائية،
وممثلي النقابات المختصة مثل نقابة أصحاب المخابز،

ونقابة تجار المواد الغذائية ،وجمعية الفنادق ،ونقابة أصحاب
المطاعم والحلويات ،ونقابة الصيادلة وعدد من المهتمين
والمختصين.
ورحب المدير التنفيذي للمنتدى األستاذ لؤي أبوعصبه
بعطوفة الدكتور عبيدات لحضوره الجلسة ،معربا عن شكره
الجزيل لتلبية الدعوة نظرت ألهمية المؤسسة ودورها الحيوي
في حياة المواطنين.
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وبين أن انعقاد مثل هذه الجلسات هو جزء من مسؤوليات
المنتدى تناول الجوانب االقتصادية واالجتماعية التي تهم
األردنيين بجميع أطيافهم ودراسة أي تغيرات أو عوامل
اقتصادية طارئة لتقديم توصيات بكيفية التعامل معها بما
يضمن تناغمها مع االستراتيجية االقتصادية الوطنية.

وأشار إلى أن نسبة إنفاق األسرة األردنية الواحدة على الغذاء
تقدر من  %47-36من مجموع نفقات المعيشة ،وارتفعت
مستويات اإلنفاق على الغذاء منذ النصف الثاني من عقد
الثمانينيات نتيجة إلزالة الدعم الحكومي وتعويم األسعار.
وتتضمن القيم الرقابية التي تتبعها المؤسسة في الرقابة
على الغذاء وفق عبيدات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب
خطورتها المحتملة على الصحة ،ومحاور المفهوم المتكامل
للرقابة على الغذاء ،واإلجراءات القانونية الرادعة ،وتشجيع
المؤسسات الغذائية على تطبيق برامج للرقابة الذاتية،
وتوعية المستهلك بأساسيات سالمة الغذاء.
وبين أنه من الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة
في عملها االزدواجية وتعدد الجهات الرقابية ،مما يدعو
إلى السعي إليجاد إنشاء محكمة خاصة للغذاء والدواء أسوة
بمحكمة الجمارك وأمانة العاصمة والبلديات والمزيد من
الحصانة واالستقاللية ،الفتا إلى أن المؤسسة تعمل على إصدار
تشريعات وقوانين جديدة تحكم الدور الرقابي واإلجرائي،
يضم مختلف الجهات المعنية وخاصة مع أمانة عمان.

وقال الدكتور عبيدات وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن
الذي طرأ على إنتاج الغذاء إال أنه ما زال هناك ما بين 7 -5
مليون طفل يموتون سنويا بسبب أمراض مرتبطة بسوء
التغذية ،وتقدر التكاليف الطبية المباشرة المترتبة على سوء
التغذية في البلدان النامية بنحو  30مليار دوالر سنويا ،كما
يكلف نقص التغذية البلدان النامية أكثر من  220مليون سنة
من الحياة المنتجة ألفراد األسرة الذين تتناقص أعمارهم أو
يتأثرون بسوء التغذية.
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وحول اإلنفاق على االدوية فإنه يقدر حجم السوق العالمي
لألدوية بما يزيد عن  1.2مليار دوالر سنويا ،فيما ينفق االردن
أكثر من  %9من مجمل ناتج الدخل المحلي على األدوية،
واالنفاق على االدوية يزداد سنويا بمعدل  %۱٧مقارنة بنمو
ناتج الدخل المحلي بمعدل  %٣,٣سنوياً ،وما يقارب  %3٥من
األدوية التي تُنتج يمكن أن تضيع نتيجة الممارسات السلبية.
وفيما يتعلق بتأثير الالجئين السوريين على القطاع الغذائي
والدوائي قال عبيدات أنه تسبب اللجوء السوري الى األردن
بعودة أمراض معدية كانت السلطات الصحية األردنية قد
تمكنت من القضاء عليها ،وغياب الدور الرقابي للسلطات
الصحية في الدول المجاورة ادى الى ازدياد انتشار حاالت
تزوير وتهريب األغذية واألدوية مما يشكل أعباء إضافية على
المؤسسة العامة للغذاء والدواء ال سيما في ظل محدودية
مواردها البشرية والمالية.

مذكرة تفاهم بين «مجتمع أبوغزاله للمعرفة»
و (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) لخدمة الشباب في المحافظات
عمان  30 -آذار 2016
وقعت مجموعة طالل أبوغزاله  /مجتمع طالل أبوغزاله
للمعرفة مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجاالت
ذات االهتمام المشترك وخاصة في مجال التنمية المستدامة.
وتم توقيع المذكرة في مقر جامعة طالل أبوغزاله  -ملتقى
طالل أبوغزاله المعرفي ،وقعها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
وعن األمم المتحدة اإلنمائي الممثل المقيم لألمم المتحدة
في األردن سعادة األستاذ ادوارد كالون.
وقد أثنى أبوغزاله على دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 UNDPفي كافة مجاالت بناء القدرات وخصوصا فيما يحقق
التنمية المستدامة .مبينا أن هذا أحد المشاريع العديدة التي
مولها البرنامج بإدارة السيدة زينه علي احمد وبتوجيهات
الممثل األعلى لألمم المتحدة في األردن السيد ادوارد كالون.
وأكد كالون على أهمية مثل هذا االتفاق الذي هو ترجمة
حقيقية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتزام القطاع
الخاص المشترك لتعزيز التنمية في بلد مثل األردن ،خاصة
وأن االتفاق يستهدف مسألة التنمية المستدامة وتمكين
الشباب.
وأكدت زينة علي أحمد ،المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي أن هذه ليست سوى الخطوة األولى في التعاون

المستقبلي على المدى الطويل في دعم قطاع الشباب في
األردن.
وبينت أهمية االستدامة لمثل هذه البرامج ،في ظل الدور
الحيوي الذي يلعبه المجتمع الدولي في دعم وتمكين الشباب.
ويهدف الجانبين من المذكرة إلى تعزيز النشاطات اإلنمائية
المختصة بخدمة الشباب في مدينتي أربد والمفرق لمنحهم
المهارات التقنية الالزمة ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة مما
ّ
يمكن من زيادة فرصهم في سوق العمل ،ومساعدتهم في
تعلم كيفية إنشاء مؤسساتهم المتوسطة والصغيرة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجاالت إعادة تأهيل وتجديد
 10مركز تنمية الشباب وتدريب موظفيها ،وعقد دورات
متخصصة للشباب ،إلكسابهم المهارات والخبرات التي تتيح
لهم المجال للمنافسة على الفرص في سوق العمل.
وسيتم العمل على منح الشباب دروسا متخصصة في المجاالت
التقنية ،لمساعدتهم في البحث عن فرص العمل المتاحة
إلكترونيا ،باإلضافة إلى تعليمهم على كيفية إنشاء الشركات
الصغيرة والمتوسطة ،وربط رواد األعمال الشباب مع فرص
التمويل األولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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توقيع مذكرة تفاهم لتعليم اللغة الصينية للتجار
تجارة عمان :درع "االقتصــادي األردنــي المتميز" ألبوغزالـــه
عمان  10آذار 2016
وقع سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وسعادة األستاذ عيسى
حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمّان على اتفاقية تهدف إلى
االستفادة من الخدمات التي يقدمها معهد طالل أبوغزاله -
كونفوشيوس بتنظيم دورات تعليم اللغة الصينية لكافة فئات
التجار ورجال االعمال في المملكة.
وشمل الحفل  -الذي جرى تنظيمه بحضور المستشار الثقافي
في السفارة الصينية سامي يانغ وعدد من أعضاء مجلس إدارة
الغرفة ،وممثلين عن القطاع التجاري في المملكة -تكريم
غرفة التجارة لسعادة الدكتور أبوغزاله بمنحه درع «االقتصادي
األردني المتميز» تكريميا على الجهود الشخصية االقتصادية
المتكاملة ،التي يبذلها لخدمة االقتصاد المحلي.
ووجه الدكتور أبوغزاله الشكر الجزيل لرئيس الغرفة ،مؤكدا
أن العالقات العربية الصينية عميقة الجذور ويرجع تاريخها إلى
أكثر من ألفي سنة لكنها تعمقت في السنوات األخيرة.
ولفت أبوغزاله إلى النتائج الكبيرة التي حققتها زيارة جاللة
الملك عبد اهلل الثاني االخيرة إلى الصين وما نتج عنها من
توقيع اتفاقيات استثمارية مهمة لألردن.
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وقال أبوغزاله إن التعاون بين معهد كونفوشيوس والغرفة
خطوة في طريق مأسسة العالقة بين مؤسسات القطاع
الخاص والمجتمع المدني واالنتقال بها إلى مرحلة التكامل
لتحقيق الفائدة االقتصادية على المستويين الجزئي والكلي
انطالقا من رؤية وتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن
الحسين المعظم.
وأعرب عن تقديره الهتمام غرفة تجارة عمان بتطوير قدرات
التجار وتمكينهم من تعلم اللغة الصينية التي تعد أهم لغة
أعمال حول العالم.
وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد إن غرفة تجارة عمّان
كونها شريكا فاعال في التنمية االقتصادية ،تسعى لتوفير
المعارف والخبرات ألعضائها والمجتمع المحلي لتعزيز االنتاجية
وتحويل التحديات إلى فرص.
ولفت مراد إلى أن للدكتور طالل أبوغزاله عالقات ممتدة مع
كافة بالد العالم ،ويرأس أكثر المؤسسات مصداقية ،ونظرا
لجهودها واالستغالل األمثل للموارد المتاحة تعمل على ايجاد
قيمة اقتصادية مضافة لمختلف القطاعات االقتصادية».

وأضاف أن تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في وبين أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتمكين القطاع التجاري
القطاعات االقتصادية ووصولها إلى درجة التكامل يسهم في من العمل بأقصى طاقاته ،خصوصا مع االنفتاح المتزايد على
عملية تمكين األفراد والمؤسسات في المجاالت االقتصادية واحد من أكبر اقتصاديات العالم وهو االقتصاد الصيني الذي
يعد نافذة استثمارية مهمة للقطاع التجاري األردني.
واالجتماعية كافة ،ويرفع قدراتهم على العطاء واإلنجاز.
وأكد مراد أن تمكين التاجر األردني من التحدث باللغة
الصينية سيسهل عليه التواصل المباشر مع سالسل التوريد
والتزويد في الصين ،مما يتيح الفرصة أمامه للتفاوض الفعال
والوصول إلى أفضل التعاقدات مع الجانب الصيني من ناحية
الجودة والسعر.

يشار إلى ان معهد طالل أبوغزاله – كونفوشيوس تأسس في
شهر أيلول من العام  2008بهدف التعريف باللغة والثقافة
الصينية ،وتحقيق فهم متبادل أكبر بين الثقافتين العربية
والصينية .ويعد مبادرة فريدة من نوعها تقوم على اتفاقية
التعاون بين مجموعة طالل أبوغزاله ومعهد كونفوشيوس في
الصين.
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